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LA MULA~~A
Por ALBEHTO FEHHEH

La Mul a ssa es, a 110 dudar, el más típico y el
más característico de los entremeses populares
villanoveses. Consiste, ro m o es b ie n sa hi d o, c n
una gran mula de ca rt ó n, cuyo cuerpo aparece
recubierto mediante largas vesti du ras, envueltas
además por una red y bajo )1\S cuales se ocultan
dos hombres encargados de im primi rle IllO\'Í-
miento. Del cuello del animal pende asimismo
un gran ceucerro de destemplado sonido. En otro
tiempo estaba incluso co nstru í d a de mane ra que
podía abrir y cerrar la boca, así como articular
las orejas.

El oiigeu y simbolismo de la Mulassa es mu)'
oscura. En la más antigua docu rnen lac i ó n , su
existencia aparece vi nc ula da a la pto cesi ó n de
Corpus, en cuyo cortejo asisl ía Iorman do parlc él

lo que parece de UII auto o representación sobre
el Nacimie n to del Se ñ o r, ('11 ('1 cual intervcnia
también uu J¡ 11ey, CU)' él f gil r:i e n Io 1'11)[\ del' I 11re-
més subsiste to du via en algllnH lo cn lidad catala-
na. En el transcurso de los tiempos estas dc vo las
manifestaciones fueron empero degen('ranr!o,
dando con frecuencia lugar a alr,arabías y abusos
que las autoridades reprimieron con scve iidad,
llegando al extremo de prohihirlas. Sin c!1lbargo,
como algunos de los personajes que iu le rvcn ian
en estas representaciones gozalHlIl de u n a grall
popularidad, les Iué permitida su asislcuciu a las
pr-ocesicucs, si bien teniendo cuidado en no guar-
dar relación con los autos primitivos.

Data de 1414 la Mulassa de Olot, que es por
aliara la más autigua que conocemos en Caln l u-
fía, encontrando en fechas posteriores el entre-
més en otras muchas poblaciones de la región
como Barcelona, Ma n resa, So lso na. Valls, n('I'g:l,
Heus, San Feliu de Pallerols y Villanueva, con-
servándose empero en la actualidad tan so la m e n-
te en las cuatro últimas localidades.

En Villanueva, la Mulussa la tenemos d¿¡t:1da
;¡ partir de lG29, en cuyo a úo sabemos Cjlle asistía

.ya de consuelud a la procesión de Corpus, siendo
por cierto el único c u Lre m és grotesco que !l h
sazón poseía la Pa r ro q u ia , pues los 5iigantC's mayo-
res, (fue son los más antigllos, no fueron adquiri-
dos hasta las p osu-imerfas de aquel siglo.

Esta prim ili va Mu lassa, como lo dus las taras
cn s de In época, era un animal ofeusi vo y feroz,
pues iba a a procesión disparando cohetes por la
IJOC:1,originando así los consabidos gritos yes-
pantos de las gentes que acudían a p rescn cia r su
paso. Semejante costumbre ·dehió pero or ipinar
tambíén irreveuen cias o desórdenes de co nside-,

í

ración, pues en 1771 vemos que el Capitán Gene-
ral tuvo que dictar una orden disponiendo que:

«...no assistís a la prooessó lo que era conegut per lo
Pare del Llsó, m anant-se que los que portaven lo Lleó, no
Icssin los brarnuls de aquesta Iera: que elB de la IIlnla.8a 110
diRpanssen COdB ni alt1'eR [oes; que el Hou no em bestís als xi-
cots; que l'Aliga no ballés per manamenl de ningú sino que
anés al davant de! Santíssim.i des de que sortís de l'esglésla
que ningú 110 í nsu l tés de paraula ni fes mofa deis que flgu-
raven els upóstols i rais, tot baix pena de 10 lIiures i 30 dies
de presó.

Esta disposición, dictada en un principio para
la ci n d a d d e Bnrcelo n a, se hizo con el tiempo ex-
te nsi hle n to d o el Principado, y en consecuencia,
en 1779 la Mulassa villanovesa dejó de disparar.

(

El público \10 por esto dejó de interesarse por
el viejo entremés. Su presencia fué por entonces
arl m il id a en todos los festejos que, además <Id
Corpus, celebraba la villa en el transcurso del
a úo. y fué tal el aprecio qlle nuestros mayores
sintieron por la estrafalaria caballeria, que en
11')01') o poco antes, por gracia del señor Lorenzo
de Ca hanyes, fné adquirido o lro animal de la mis-
ma especie, de manera que, a partir de entonces.
Vi llauueva tuvo incluso una «Mulassa» y un «Mu-
lassó ». Ambos animales co nvivi ero n hasta lR5G,
en que un desgraciado Accidente ohligó a retirnr
para siempre la vieja Mulassa. La cedida en los
primeros años del 1800 por el fundador de la
hra nca villariovesa de los Cahanycs Iu é, pues, la
que con transformaciones de más o menos im-
porlancia existió hasta 1936 y de la cual es fiel re-
producción la Mulassa actual.



SIMBOLOGIA DE LA MULASSA

AlbertFerrer i Antoni Anguera, enel "Llibredels
gegants i demés entremesos populars de Vi lanova
i laGeltrú",editateI1964per JoanRius VilaEditor,
asseguren que "El més típic i representatiu deis
entremesos vilanovins és la Mulassa".

Joan Amades també sembla ser d'aquest parer i
en el seu "Llibre deis gegants, nans, i altres
entremesos" la cita en primer Iloc en el capítol
dedicat a aquest entremés: "Vilanova i laGeltrú".
Diu "té una Mulassa que gaudeix de gran popula-
ritat. Hom ignora quanfou construida. Se sap que
cap el 1885 n'hi havia dues. La que hi ha actual-
ment [Amades va acabar la redacció del seu Ilibre
el 1934] és forca perfecta i molt proporcionada: al
coll hi duu unagrossaesquelladeso esquerdat( ...)
No sabem queespetegui. Baila un so moltsimple.
És portada per dos homes que van amagats sota
una gualdrapa vermella". Aquest folklorista va ser
a Vilanova diverses vegades per recollir, entre
altres elements del costumari vilanoví, les danses
de Carnaval. (les avui dites de Vilanova). La
Mulassaque ell deuria veure seria forcaigual a la
que podem contemplar avui.

»<>:

.,'

En el primer llibre ressenyat, Ferrer iAngueraens
ac1areixen alguns deis aspectes que Amades no
sap precisar. Referent a la més reculada data
documentada de la seva possible existencia, els
.autors vilanovins ens asseguren que a la parroquia
de Sant Anton iexisteix -o existia- un document on
es Ilegia que els "sagristans" (organitzadors de. la
festa) de I'any 1692 van pagar per "gastos de
rnulassa "16 sous. O sigui que, segons Ferrer i
Anguera, la Mulassa de la parroquia de Sant
Antoni tindria una existencia documentada des de
finals del s. XVI.

Una mulassa més antiga, qüestió de colors

Joan Amades cita, en el seu 'Ilibre sobre els
entremesos, un document que diu trobar-se en
l' Arxiu Municipal d'Olotpel quales dóna a conéi-
xer que el 1444 (segle XV) la "Mulassa, los
rabadans e pastors e les dances dels exurits e lo
ball des burins" van participar en la festivitatde la
Mare de Déu del TuraAquesta quasi primitiva
Mulassa de la festa d'Olot anava acompanyada

. d'un enigmátic ball d"'aixurits ab caret de bous
vestits de vert per ya e dellá", i vestia de vermell.
Referent al color del vestit -qüestió forca impor-

La Mulassa Gran de Vhanova i la Geltrú, Festa Major 1990, Fot'o arxiu Agrupació de 8alls Populars.
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1 les mulassa que coneixem avui, sobre tot les de
referencia més antiga: la de Solsona, o les mules
guites de la Patum i de Sant Feliu de Pallarols,
tenen també aquesta gamma de colors que va del
negre al vermell passant per tons verds (o blaus).

A part d''aixó la Mulassa i la Mula
guita - com sol anomenar-se també
aquesta bestia festiva - té en algunes
poblacions (Berga, Sant Feliu de

Pallarols) una testa ferotge que més aviat recorda
un drac que no pas una mula. 1 els nostres
informants delT.libredels gegantsde Vilanova",
ens indiquen que fins al' any 1822 en que va ser
duta a terrne anteriorment referida ordre de "des-
armar-la", la Mulassa de Vilanova era "ferotge i
ofensiva" i anava a la processó de Corpus espete-
gant j llencant foc per la boca, fer-se'n una de
nova aquell any. O sigui que o bé la mulassa, en
segons quina vila, hauria adoptat les funcions de
drac (cosa no impossible ja que es poden trobar
referéncies de-la mulassa, anomenant-Ia Taras-
ca), o bé, com és mésfácil d'admetre adoptava les
funcions del Bou, concretament del bou de foe:
un artilugi, del qual encara en coneixem un a
Manresa anomenat bou teler que consistia (i
consisteix) en una estructura elemental en forma
de cavallet o teler, que es carregava amb coets i
es feia per córrer pel carrer. Amades, també en el
seu «Llibre deis gegants» diu que el bou , a la
parroquia del Pi de Barcelona se I'havia confós

tantjaque els colors són també símbols d 'alló que
aquestes bésties de la fe sta volien representar-,
Amadesens diuque la queell va veure a Vilanova
a la década deis vint o trenta portava una "gual-
drapa vermella", o sigui que coincidiria en color
amb la d'Olot. Sobre aquesta qüestió, els nostres
autors vilanovins en diuen que saben que el 1816

La Mulassa de la Placa del Pi de Barcelona. Foto Josep Pascual.

s'adquirí una "mantade bri" per la Mulassa, i que
el 1856 duia al damunt una roba de baieta blava,
i que el 1869 vestia una gualdrapa negra coverta
amb una xarxa vermella (que deuria donar-li el
to granatós amb que avui la coneixem. També
aquests autors ens fan conéixer que la mulassa
actualva ser feta sobre el model de la de 1902, i
aquesta sobre el model anterior. En aquest cas el
model anterior seria el de 1722, any en qué va fer-
se una Mulassa nova de resultes d'una ordre del
Capitá General de la Reial Audiéncia de Barcelona,
prohibint que la Mulassa de Barcelona (i s'entén
per extensió que també lesaltres) assi~tissin a la
processó de Corpus amb coets.

Ai~í mateix i continuant am b la qüestió del color,
segons Amades (en'el mateix lIibre citat i, insistim,
redactat durant la década deis trenta) la Mulassa
de Reus: "É's de tall ( ... ) bastant semblant a la de
Vilanova, coberta amb una robavermella",. ,

La Mulassa i el Bou

En el número 2 de la revista «Prime-
ra Plana» vaig escriure un article
sobre la qüestió de la simbologia deIs
dits entremesos populars, essencial-
ment sobre les bésties de la festa. En
ell s'incidia sobre la qüestió deIs
colors en relació a aquesta simbolo-
gia, i sobre laMulassa escrivia, rela-
cionant-laamb el bou - per raons que
més endavant s'explicitaran -, que
aquests dos animalsa vegades s'han
confós,ja que són fets principalment
am b una «esquena», «gepa» o «ea-
vallet» cobert am b un drap, on per la
partdel davant i del darrera hi sobre-
surten, respectivament, el cap i la
cua, i són portats per dos homes (en
molts pocs casos per un de sol) que
fan les quatre potes de I'animal.



La Tarasca de Barcelona, FotoJosep Pascua!.

amb un ase (animal morfológicament molt proper
a la mula). Els colors del bou, igual que els de la
mulassa, també adapten una garnma que va del
vermeU al negre. . ,

1per que del vermell al negre de la
mulassa i el bou? Negre i vermell i
tata lagamma que va d'un a I'altre
són els colors de la terra i de tot alló
que té a veure amb la vida terrenal,
humana; són els colors de la magia
(una religió sense déus). Són els co- ,
lors de la nit i del caos abans de fer-
se la Ilum celestial. De la terra com
mare que es venera dins la foscorde
les caves. Diu Juan Eduardo. Cirlot en
"Diccionario. de símbalas"que el ver-
mell és el color delfoc, principi i etern
renovador de la vida material, i el
negre simbolitza la part inferior de
l'home: el magma passional, De les
dues bésties tractades, el bou - a toro
-, entre altres principis ve simbol itzar
la terra, la capacitat fecundad ara, i tam bé (corn
animal dornéstic) el sacrifici i I'abnegació. El
cavall (la mu la és un cavall anormal, pero cavall),
segons el mateix autor té un simbolisme molt
cornplex, peró dins d'ell tambéhi caben les forrnu-
lacions de les energies cósm iques del caos prim i-
geni, deis desitjos exaltats, i deis instil}~n que

. s'acorden rnolt bé amb els rnateixos del b~.
. . .• ,.<1 .

Aquesta seria una aproxirnació al simbad~'me 8e
les dues bésties de festa tractades: la rnulassa i el
bo.u.'És més que curiós veure representats en els.,

colors heráldics d'aquestes bésties fabuloses, que
, avui encara passegen pels nostres carrers entre

els crits de la. canalla i la ignorancia de tots
nosaltres, una suma tan gran ievident de missat-

. ges simbólics quemai fins avui hangosat o. vist
necessitat de retacar els artesans i artistes que
han intervingut en la confecció d' aquestes baluer-
nes festives. Missatges simbólics sobre els quals
mai sabrem fins a quin punt n'eren coincidents
(alguns d'ells a tots) a simplernent hofeien per
pura intuíció a rutina de taller. En tot cas, cal dir
que, sigui quin sigui el motiu que hagi impulsat els
constructors d'aquestes baluernes a pintar-les a
vestir-les amb aquests colors, han aconseguit fer
arribar fins nosaltres- a finals del segon mileni de
la civi Iització romano-cristiana- un missatge ama-
gat q~e calia saber llegir-lo per coneixe' 1.

El lectar pot prendre's aquest treball de váries
maneres: de forma intrascendent;" agafant-sel
com una disqu'isició purament literaria, més o.
menys aconseguida en funció de la valoració que
en faci. O bé de forma abusivarnent trasceodent
(pretenent trobar-hi una doctrina que realment no.

La Mornerotade Mataré. Foto Josep Pascual

hi és). Arnbdues.lectures seran equivocades: ni
aquesttreball canté un missatge filo-esotéric tra-

. dicional, ni és una simple especulació literaria.
Senzi Ilament és una reflexió sobre una producció
humana: la festa i uns elements escenográfics deis
quals encara avui es val, ila seva relació amb les
mil possibles realitatsde cadascú de rrosaltres i les
nostres necessitats.

, Bienve Moya



LA MULASSA, CINQUANTAÁNVS DE LA RECUPERACIÓ

Aquests versets són els que acompanyaven el pas
de la mulassa pels carrers de la nostra vila, la
canalla els cantava tot seguint la tonada que podeu
Ilegir en aquestes planes, peró el día 19de juliol de
1936, el mateix dia que va cornencar la guerra
civil, aquest entre mes vilanoví es trobava a
Barcelona en el recinte del Poble Espanyol, i'
degut als aldarulls que van ocórrer, la Mulassa
juntament amb el Drac i els Gegantons es van
perdre oblidats dins la gran confusió.

A resultes d'aquests fets i després d'onze anys
sense entremesos a Vilanova, el dia 5 d'agost del
1947, ara fa cinquanta anys, torna a sortir al carrer
la Mulassa juntament amb el Ball de Diables,
aquest fet era anunciat al setmanari "Villanueva
y Geltrú" tres dies abans de la Festa Major:
"Martes día 5 ... A las 12'30 ...A la misma hora
saldrán de la sociedad Fomento Villanovés el
"Ball de Diables" y "La Mulassa", dirigiéndose
por la calle de San Gregorio, Rambla del Caudillo
y calle General Yagüe, a la Plaza del 18 de Julio,
donde actuarán en la exhibición de bailes populares.
Los. componentes del "Hall de Diables" en

- nombre de la Comisión Organizadora, harán
entrega a la ciudad de la típica y tradicional
"Mulassa" adquirida por subscripción popular
entre todos los villanoveses."

Patum, patum fa la mulassa,
patum, patum fá el mulassó.

Per les dones xocolata
i pels homes bon bastó.,

Aquesta recuperació siniciá just un
any abans, durant una tertúlia d'un
grup d" amics en una de les sales del
Foment Vilanoví. Aquell dia 5 d'agost
del 1946, es parlardeDrac, deDiables,
de Gegants i Gegantons, i de la
Mulassa, que ja feia deu anys que
havien desaparegut. Arribat en aquest
punt ens agradaria res saltar la gran
estima que en aquells temps es tenia
en vers l~ Mulassa. En aquest sentit
rernarquen que tal i com apareix en el
"Ll ibre deIs Gegants i demés
entl'CI)1eSOSpopulars de Vilanova i la

Geltrú", la primera intenció de recuperació va ser a
favor del Ball deDiables i de laMulassa, indiscutible
símbol de la nostra vila.

Per tal de ressaltar aquesta estima en vers la
Mulassa reproduirn una conversa, qualificada com

."un dialogo sostenido con elementos dela comisión",
publicada al "Diario de Villanueva y Geltrú" el dia
8 de marc de I'any 1947:

- ¿ Va en serio esto de la "mulassa"?
- No faltaba más; hay ánimos empuje y habrá
dinero para que sea realidad.

- ¿Que se ha hecho hasta ahora?
- Nos reuni~nos un grupo de entusiastas en el
Fomento Vill an ovés para examinar las
posibilidades, y fué tan unánime y crecido el
optimismo, que se acordó hacer más que la
"mulassa ".

-¡¡Algo de obras públicas!!
- No; me refiero a reconstruir al mismo tiempo
el "drac", y se lanzó una idea muy feliz que'
medio en serio medio en broma, creemos puede
tener mucha gracia y buena acogida.

- Me parece que lo adivino; se refieren a la
vuelta del "jueu de la verruga"!
- 'Esto es propio de los "misteris" de Semana
Santa que, como era tradición, debe

En fareu vílanovísme,
amb la vostra bona traca,
tot enríquínt el típísme
amb Díables i Mulassa.

3.' Camina. amb molta catx&~
1&n.tDguda Mu~.

Sr. 'En AIrn; A,&ercl L.!dU~
N.o-2 Pln., '¿,f,-:::; 11. EII dlabl •• ·ami> 110' ball

tDOUl:D CftD temba.tall.

••••••.• ,:••••••• ,._ ••••••• ·L.C.ft:alt.edk-'-I·.,q' •.

Reproducció d'un rebut de la subscripció popuplar per la
recuperacióde la Mulassa i el Ball de Diables de Vilanova i la
Geltrú. (Llibre deIs Gegants ... )
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Melodia de la Mulassa de Vilanova i la Geltrú

corresponder su reapartcton a los gremios o
hc nnandad es profesionales,

- .Pues el/al es la luminosa idea?
- COIIIOla "niulassa " ha estado tantos años sin
salir, creemos que CO/1 tanto tiempo habrá,
tenido prole y podría reaparecer junto con
11170 pequeña "tnulasseta ''.

, - [Magnífico!
- }' as; COl1/0 la "mulassa " es el símbolo de un

, posado, la "niulasseta" marcaría con el tiempo
1/110 costumbre que empezaría ahora,

- No es poca ambición la de crfiar 'tradiciones,
",l' aÚII hav 'más'

- ,.Vava coniision!
- Se ha acordado que se forme un "ball 'de
diables ",

- (Todo será realidad?
- No liav duda,', el entusiasmo de los dirigentes
es esperanz ador, pero, claro se tiene que
co mp let ar con la ayuda de los buenos
villanoveses.

- ,Qlle 110 son pocos'". y por tanto, habrá
snscrinrion.
- SI, todo ello debe merecer la acogida de

todos, grandes y chicos, y se requiere la
suscripción popular para que lo que se haga
sea propiedad de Villanueva.

- La gente menuda esperará con expectación,
- Recordemos que los pequeños de menos de
doce años no pueden, recordar ni saber =:
- El tiempo va a pasos "amulassados ".
- Hay que emprender pronto esta labor antes que
se quede relegado al olvido hasta por los mayores,

. - '¿El presupuesto es crecido?
- No nos importa saberlo; si recaudamos poco,
sólo nos limitaremos a la "mulassa ", y si es
mucho, hasta se harán lo -;'gegantets ".

- Pues, [ánimo y adelante!
- El día que nos reunimos ya hubo una persona
que ofreció la "cua" para la "mulassa ".

- Ya 'es curioso que se empiece por la cola.
. - Ah! Pero es que otro ofreció el cencerro,

- Señal de que esta comisión hará mucho ruido",
- '"¡Y muchas nueces! ,
- Así lo esperamos todos,

P,S,B,

Així hem pogut llegir que el primer
objectiu era la recuperació de la
Mulassa i a ser possible
acompanyar-la amb una
Mulasseta. La Mulassa ha estat
present a Vilanova des de finals
del segle XVI' que és on situem
l'aparició d' aquest entremés, les
interrupcions han existit, pero
també la coexistencia de dues
Mulasses. Amb aixó volem
reclamar un major protagonisme
de la nostra mula i no cal anar a
buscar d'altres quadrúpedes,
vinguts de terres Ilunyanes, per
crear un símbol del vilanovisr .--:':'::-••..
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El vilanoví Enric C. Ricart va ser
l ' encarregat de la direcció artística

, de la reproducció de la Mulassa. J
pcr a illustrar les butlletes de la
subscripció popular s 'utilitzaren dos
boixos (técnica de gravat) del citar
artistade l'any 1919, que reproduim
en aquest article.

Pero t a mb é ens agradaria
ressaltar les accions d'un altrc
vilanovi, potser no tant en el fet
concret de la' recuperació, sinó I

que en la recerca histórica sobre l'
l'e I fa Ik Iore de la nostra vila, este 111. i~~~------------~~~~~~~~~~~~~~~~~

parlant d' Albert Ferrer i Soler,
autor pósturn de la part.histórica del "Llibre deis
Gegants idemésentremesosde Vilanovaila Geltrú".

potser és el moment de rec1amaruna popularització
d'aquest Ilibre, que ens relata una gran part de la
nostra historia.'

Aix i, en la publicació "Villanueva y Geltrú "del
dia 22 d'agost del 1945, apareix un ~rt"icle d'en
Ferrer 011 hi resumeix la historia del folklore
vilanovi, í a~aba reclamant la recuperació de la
Mulassa i del Drac:

Per acabar ens agradaria fer esment de noves
aportacions al' anecdotari mulassenc.ja publicades
en aquesta mateixa revista. És conegut de molts
que la Mulassa en temps passats llencava foc i era
condulda per quatre Diablots, fins que una dísposició
govemativa eradicá aquesta práctica, i és des de
I'any 1779 que la nostra Mulassa ha deixat de ser
ferotge. Pero segons Xavier Güell, podem trobar
rebuts en concepte de la pirotecnia per la Mulassa
i els seus Diablots tot un seguit danys després del
1779, així l' anotació "coets per la Molassa" existeix
fíns el 1815.

... Villanueva vuelve a tener nuevos gigantes
gracias a la generosidad de UII vil anovés,
pero (:y la mulassa? ¿y el drac? ¿No seria
IJ()m de pensar en, su reposición?

En aquest fragment ens parla d'uns gegants ja
r~posats, es tracta deIs .anomenats Gegants
d ' en Juncosa.ja oblidats per gran part de lá vila,
deis quals ens en parla l'Eloi Miralles en el
número 4 de La Porra.

Alllarg d'aquestes línies hem intentat aportar una
visió diferentdel queha estati és un deIs símbols més
signifícatius de la nostra festa. Tot i així caldrá
dedicar un altre articlearecollir el periode queva des
de la recuperació fins els nostres dies que esperem
poder realitzar molt aviat.

En la recuperació deis nostres entremesos hi
participaren 1110ltsvi lanovins, tant de fonnaactiva,
corn arnb aportacions econórniques, podreu trobar
una relació de tots en el L1ibre del Gegants. .. 1

AntoniPamplona
Josep Pascual

Fotografíes: Nono
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L'aniversari deis
Diables es presenta
derná al públic
(Pág. 74)

Diumenge es fa la
.,gala lírica 'Tot

recordant l'Emili
Vendrell' (Pág. 74)

Els portants de la Mulassa preparen
una trobadaper al 50e aniversari
Es restaura el cap vell i se'n fará un de nau per a la festa majar

REDACCI6

L'Agrupació de
Balls Populars,
i més concre-
tament la colla
de portants de
les Mulasses

'de Vilanova están preparantel
actes amb qué volen comme-
morar el cinquanté aniversari
de la reconstrucció d'aquest
element del bestiari vilanovi
que va ser qualificat per
l'historiador Albert Ferrer com
"el més tipic i representatiu
deis entremesos vilanovins".

El programa d'actes és el .
més modest deis tres que es
fan enguany, el 25é deis Bor-
degassos i el50é deis Oiables.
Aixó noobstant, la colla compta
que la celebració té un pres-
supost a la baixa de 3.1 00000
pessetes, i la definició final del
programa pot estar condicio-
nada a I'apor-tació municipal.
Elcapdecolla de les Mulasses,
Joan Sastre, reclama el suport
institucional, davant la polé-
mica entre els grups politics
municipalS sobre la subvenció
que han de rebre aquestes tres
entitats, perqué la Mulassa
és deis pocs balls i entre-
mesos .que no ha celebrat
mai res.

'L'actecentral de l'aniversari
sera una trobada de mulasses
el dia 3 d'agost, coincidint amb
la festa major. En principi es
volen convidar les mulasses
de l'Atmella de Merola, de la
placa del Pi de Barcelona, de
l'Aleixar, deis Monjos, de Man-
resa, de Montblanc, de Reus,
de Sant Feliu de Pallerols, de
Colsona, de Tarragona, de
Torredembarra, de Valls, de la
Granada i de Pezenas, pobla-
ció del sud de Franca. El bes-
tiari es concentrara en un 110"
centric a la tarda i, quan baixi la
calor, es fara una cercavila pel
centre de la ciutat. Un sopar
informal amb els partiCipants
clourá la jornada.

Per a la divulgació de
l'aniversari, la colla vol editar
un llibre dirigit als infants que
expliqui la historia d'aquest

. entremés i les inflJéncies que
les besties de diferents regi-
ons han tingut. Una conferén-
cia per als joves servirá per fer
la presentació delllibre, cap al
més de maigo •

Una taula, rodona, que en
principi es vol fer a través del
Canal Blau, un concurs foto-
qráfic sobre la trobada de
Mulasses i una exposició de
fotoqrafies d~ les mulasses
vilanovines completen el pro-
grama .. O'altra banda, la figu-

El cap de la Mulassa grossa. L'any passat es va trencar durant la festa major MARY

reta de plom de la festa major,
será aquest any la Mulassa.

L'aniversari ha coincidit
també amb la necessitat de
restaurar el cap de la Mulassa,
que I'any passat es va fer mal-
bé durant la festa major. La
reparació s'ha encarregat ,a
Albert Albá, actor i constructor
de titelles de la companyia
Estaquirot, que abans ja havia
constnnt el Gegant Charlie Ri-
vel de Cubelles i el Orac de
Vilanova actual.

Com que el cap de la Mu-

lassa, construrt I'any 1947 per
la casa barcelonina El Ingenio,
ja tenia torea reparacions, s'ha
optat per restaurar el cap vell
per poder-ne treure els motllos
i fer-ne un de nou. El cap vell
es guardará i la M ulassa
grossa, la Boja, sortirá per la
festa rnajor amb el cap nou, fet
amb fibra de vidre. El procés,
explica Albert Albá, és torea
senzill i no ha comportat les
cornplicacions que va suposar
refer el drac, peca que es va
refer a partir de fotografies.

L'anécdota ha estat el des-
cobriment de les frontisses que
permetien, anys'enrere, moure
les orelles de la M ulassa, com
coneixien el cap de colla i el
mateix Albá per referéncies.
En la restauració s'intentará
conservar el mecanisme, si no
queda malament, comenta
A!bert Alba. De fet, no sabem
ni quant de temps va funcio-
nar ni per qué es va anul.lar
el mecanisme. Potser el fo-
rat que queda a les orelles
feia Ileig.

A banda del cap, també es
vol canviar I'escut de Vilanova
que porta al domas de vellut,
per adequar-Io a I'escut oficial
de I'Ajuntament. A I'altra ban-
da, la Mulassa hi du I'escut de
la Geltrú. De moment només
es fará a la Boja i encara
quedaran la xarxa i les faldi-
lIes pendents d'arranjar, co-·
menta Joan Sastre.

Les mulasses són de pro-
pietat municipal pero de fa uns
cinc anys és I'Agrupació qui
se'n fa cárrec.

"T"".·'·'·'·""iJ\¡~D.J\!I4\)J\J\i'Q/.1 ¡írS·········T····.··········ilt,itJl!~l' (L" ·.f)·••~D.D!lll· ••L' .A.tJIT··· s7.' ¡"",,,,,,;.,fii\M) '''''1::'' •.' iMi•.~:¡¡:N! .······.,;1::o,,· .•.....,·MI':· ...•
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Anell d'or de 18 quirats, amb
un brillant al centre de

1/2 quirat valorat en més de
300.000 pessetes.

Visita qualsevol d'aquestes Joieries:
.CECILlA - COMAS· DURAN JOIER . Feo. GIMENEZ E HIJOS·
LLEIDA· MAESTRE· ORTIZ· SUISSA
Se scrtejara en cornbinació amb les quatre últimes xifres del mí mero
premiat per I'ONCE del dia 30 d'abril de 1997

Organitza:

Gremi de Joiers de Vilanova i la Geltrú
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La mulassa grossa estrena cap
en el seu 50e aniversari

I

REOACCIO

La Mulassa grossa, la Boja;
estrenará aquest any una nova
testa, Els seu s portants, de
i'Agrupacio de Balls Populars,
han comenyat la reforma
c'aquesta bestia que I'any 1947
la casa Ingenio de Barcelona
va construir a iniciativa d'un
grup de socis del Foment que
van entendre que la Mulassa
era ,.el més tipic i rerpresenta-
tiu deIs entremesos vilanovins",
com diu Albert Ferrer en el
Llibre deIs gegants i entre-
mesos populars.

Del cap que es va construir
ats tallers barcelonins i es va
pagar a 'través d'una subscrip-
ció popular. Albert Albá, tite-
Hatre i constructor de l.'Esta-
quirot, n'ha tret el motlle per
reproduir-Io en fibra de vidre
El cap vell, torea reparat en
ocasions anteriors i ferit de mort
després de xocar contra- un
arbre durant la festa major de
I'any oassat, es guardará testi-
rnorualrnent

Ouan es va cornenoar a
trecB[¡ar en el nou esp. es vE.
descobrir e! mecanisme que
permetia moure les orelles de
I'anima!, aspecte aquest que
gairebé havia oblidat la me-
moría deis vilanovins. Final-
rnent s'ha descartat recuperar
el movirnent de les orelles,
perqué, el disseny del meca-
nisrne que ho permetia era molt
rudimentario Albá apunta que
segurarnent la Muiassa va
moure les orelles durant rnolt

poc ternps, i que recuperar el
mecanisrne su posa deixar
obert un torat sota les orelles
que malmetria la seva imatge.

L'aniversari s'ha aprofitat
també per refer les mantes de
vellut que cobreixen cadascu-
na de les mulasses i s'han bro-
dat de nou els escuts que lÍi
porten, el de Vilanova en un
costat, el de la Geltrú a I'altre.
Tarnbé s'han arreglat els guar-
niments de les tres cues, per-
sonalitzant-Ies amb cintes de
colors de tonalitats i s'han
col.locat nous picarols. Queda
pendent encara, refer i retintar
les faldilles i les xarxes granats
característiques de les mulas-
ses de Vilanova.

Una trentena de persones
fan bailar les Mulasses de Vi-
lanova, figures que, tot i ser
municipals, estan cedídes a
l'Agrupació de Balls Populars.
La Ilista de gent per entrar a la Les tres mulasses vllanovlnes. En una cercavila de festa major
colla de portant, diu el seu cap,
Joan Sastre, és llarpa. El cap
de colla confirma que, com deia
Albert Ferrer, les mulasses son
una part del bestiari estimat,
sobreiot ara que han co-
menear a bailar, a jugar amb
la canalla o a embestir el
públic. Durant uns anys, re-
corda, passava més desa-.
percebuda perqué anava allá
darrere, com qui fa els tres
tombs.

La primera documentació
de l'existencie d'una mulassa
a Vilanova és del 1629, pero
Albert Ferrer "punta que se-
gurament ja existia en el segle

Els caps nou i vetl, al taller de l'Estaquirot

F~lIX

'La mulassa Presumida. És la figura que agrada més als nens

Ft:lIX

XVI. Eracorn d'attresmulas-
ses o rnules guites catalanes,
un anima\ferotge que llancava
foc fins que, per unes disposi-
cions balcelonines del 1771,
va deixar d'espetegar el 1779.
En aquella época, la Mulassa
sortia per les festes de Sant
Antoni i de Corpus, i no va ser
finsal1a12 que surt perprimer
cop a la festa major d'agosl.

Des d'aquella mulassa pri-
mitiva del segle XVII fins a
I'actual, la ciutat ha tingut dis-
tintes figures que s'han refet i
repirítat en diverses ocasions,
i a finals del XVIII van conviure
ja dues mulasses a Vilanova.
La Mulassa Boja d'avui és una
réplica de la que I'any 1902 va
ser restaurada amb motiu del
Concurs de Geqants.

Aquesta figura es va per-
dre a I'inici de la guerra civil, el
18 de juliol del 36. El bestiari
vilanoví.' excepte els gegants
grossos que estaven rnolt mal-
mesas, havien de participar a
l'Olimpiada Popular de Mon-

tjurc aquell juliol. les figures,
la mulassa, el drac i els ge-
gantons, es van enviar abans i
després hi van anar els portants
que, en arribar a la playa
d'Espanya i veure I'ambient de
I'esclat de guerra a la capital
catalana, van girar cua.

la iniciativa de recuperar
la Mulassa va cornencar a
g'estar-se en la fe sta majar de
1946: Llavors només es man-
tenien elBall de Bastons i els
Castells, de la rna deis Xiquets
de Valls o deis Nens del Ven-
drel!. Els socis del Foment vo-
lien recuperar el folklore
d'abans de la guerra i, en pri-
mera instancia es va pensar
en el Ball de Diables i, imme-
diatament, també en la Mulas-
sa, que es va refer tal com era
la vella mulassa, malgrat la
poca documentació gráfica que
es cortservava.

Ball de Diables i Mulassa
es van estrenar finalment per
la festa majar, amb un acte-
cercavila similar al que aquest

Ft:LI,X

any es reproduirá el dia 3.
l'ofrena que el Foment va

fer deis actes a la població van
ser contestades pelllavors al-
caide, Antoni Ferrer Pi, amb
unes paraules d'agrarment
"henchidas al mismo tiempo
de amor por todo lo nuestro,
por todo lo puramente villano-
vés, y que nos haga sentir vi-
vament todo cuanto de noble y
bueno se inicie en la pobla-
ción", seqons es recollia en la
crónica del DIARI de I'época.
El mateix periódic constata els
unánims aplaudiments amb
qué el poble va rebre la Mu-
lassa i els versots satírics deis
diables, entre un ensordece-
dor estruendo de cohetes y
carretillas.

l'any 1948 es van estrenar
el drac i els gegants i gegan-
tons, e11949, els nans de Vila-
nova. El 1955 es va fer La
Presumida, la mulassa mitja-
na i el1984 La Cabreta, la més
petita de les tres mulasses de
la ciutat.
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